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Temporal històric!
L’ajuntament ha demanat diners a GeneraLitat, Govern espanyoL i 
diputació per cobrir eLs costos de reparació deL desastre

S’ha creat una oficina 
d’atenció als damnificats per 
les inundacions per facilitar 

l’obtenció d’ajudes.

L’auditoria posa en evidència una gestió 
econòmica irresponsable i caòtica del psc i erc 
durant el darrer mandat p. 4-5

dades del pressupost 2009 p. 6
resum d’accions de les regidories p. 8-9
el pelegrí, la llegenda p. 10

Núm. 3 y GENER 2009

AJUNTAMENT DE
TOSSA DE MAR

Festa Major Sant Vicenç 2009
L’Ajuntament us desitja una molt bona festa!
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Tossa ha viscut i patit, un dels temporals de 
llevant més virulents dels darrers anys. Cer-
tament, no es recorda un fet semblant des 
de la dècada dels quaranta.

Les previsions meteorològiques que ens 
arribaven els dies abans, van fer activar els 
dispositius de prevenció davant aquests ca-
sos, però l’alçada i l’abast de les onades era 
imprevisible i les conseqüències no es van 
fer esperar.  

Sortosament, podem alegrar-nos que no 
hi hagi hagut cap víctima humana i que 
aquest temporal només hagi provocat una 
gran quantitat de danys materials que han 
afectat als locals més propers al passeig.

Vull aprofitar, des d’aquestes línies, per 
donar el meu sincer agraïment  als regidors 
de l’equip de govern que des del primer 
moment es van posar al capdavant per co-
ordinar  tots els dispositius de seguretat i, 
paral·lelament, organitzar la programació 
de les màquines que l’endemà mateix van 
començar a les vuit del matí a treure la sor-
ra. Vull remarcar que el dia 26 és festiu i que 
no era fàcil contactar amb les empreses que 
disposen dels tractors necessaris per una 
feina d’aquesta magnitud. 

Per tant, els esforços i la feina de la Sra. 

Moré, del Sr. Hervias i del Sr. Oller, mereix 
el meu reconeixement més sincer. També 
vull donar les gràcies a tots els regidors dels 
grups municipals de l’Ajuntament, que van 
manifestar-nos la seva predisposició a ajudar 
en tot allò que fos necessari. Naturalment, 
el meu agraïment a la policia municipal i als 
bombers per la seva prompta i encertada 
actuació, a les empreses concessionàries 
municipals, a les empreses externes que van 
ajudar-nos i a la gent de la brigada local que 
va estar sempre al peu del canó, i també als 
funcionaris i laborals de l’Ajuntament que, 
tot i estar de vacances, van trucar per ofe-
rir la seva col·laboració i recolzament. I no 
puc oblidar-me de donar les gràcies a totes 
aquelles persones que voluntàriament, es 
van acostar per donar un cop de mà, per-
què entenien que en aquell moment Tossa 
els necessitava i volien ajudar..

Fets com aquests són els que et demos-
tren que val la pena treballar pel poble. Que 
som una comunitat que, malgrat les críti-
ques, quan convé tothom està disposat a 
treballar plegats per una causa comuna: en 
aquest cas Tossa. Gràcies a tots!!

Imma Colom, alcaldessa yz
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ConTaCTES El pitjor temporal en molts anys deixa un rastre de 
devastació a Tossa
El temporal de llevant del dia de Sant Esteve 
va deixar un rastre de destrucció evident a 
tota la primera línia de la Costa Brava, amb 
especial virulència a zones com ara Blanes 
o Tossa. Tones de brossa, sorra acumulada 
sobre el passeig, comerços i restaurants 
inundats i arrasats per l’entrada de l’aigua 
a pressió amb onades de sis i set metres... 
Aquesta era la imatge desoladora que va 
deixar el temporal de llevant, un dels més 
violents dels darrers 60 anys. La xifra de pèr-
dues s’apropa al milió i mig d’euros. Això 
només fa referència a obra pública, infraes-
tructura, mobiliaria urbà, jardineria i platja. 
A banda, s’haurà de quantificar quina és 
l’afectació als negocis particulars.

El pitjor va començar divendres 26 de de-
sembre a mitja tarda, quan la riera va quedar 
col·lapsada i les onades del mar van entrar 
passeig endins. L’aigua va entrar a pressió 
a la majoria d’establiments de primera línia 
de mar. En alguns casos, es va endur portes 
metàl·liques i va arrossegar tot el que se li 
posava per davant. L’endemà, les excavado-
res van començar a treure runa, sorra i ai-
gua, tot i que la ressaca va arribar a dipositar 
brossa i brutícia carrers endins. La brigada 
va obrir la riera perquè pogués desaiguar en 
quedar tapada per la sorra. L’enllumenat pú-
blic del passeig va quedar inutilitzat i durant 
algunes nits hi va haver patrulles de policies 
locals per evitar el pillatge dels establiments 
afectats pel temporal.

Tant Generalitat com Govern espanyol 
han promés ajudes per a les poblacions gi-
ronines afectades pel temporal. I és que el 
temporal ha deixat quatre tipus de danys. 
El primer, en béns privats (embarcacions, 
baixos d’edificis, hotels i restaurants de pri-
mera línia de mar). El segon, en passeigs de 
mar. El tercer, en ports. I el quart, en béns 
municipals (mobiliari urbà, equipaments de 
platges i pèrdua d’algunes infraestructures 

bàsiques com aigua, enllumenat i clavegue-
ram). Pel que fa els danys en béns privats, 
s’assessorà als afectats perquè puguin tra-
mitar les corresponents indemnitzacions a 
les companyies d’assegurances; i pel que fa 
a danys públics, els ajuntaments hauran de 
fer un informe de valoració de la situació per 
vehicular línies d’ajuda per poder reparar els 
desperfectes.

L’Ajuntament de Tossa va actuar amb 
rapidesa i va convocar un ple extraordinari 
dos dies després del sinistre en el que es va 
aprovar, entre d’altres coses, crear una ofi-
cina d’atenció, informació i suport als dam-
nificats per les inundacions per tal de facili-
tar-los la sol·licitud i obtenció de les ajudes 
públiques i privades regulades per la legis-
lació vigent per a aquesta classe de situaci-
ons. A més, l’ajuntament prestarà tot el re-
colzament que sigui necessari als titulars de 
contractes d’assegurances que cobreixin el 
sinistre per tal que obtinguin les reparacions 
i indemnitzacions a que tinguin dret amb 

la major celeritat possible. D’altra banda, 
també es demanarà recursos financers a la 
Generalitat, Govern espanyol i Diputació de 
Girona per a reparar les destrosses. El Real 
Decreto 307/2005 del Govern espanyol -que 
és el decret amb el que es sustenta la peti-
ció d’ajuts que ha fet Tossa- diu que l’import 
màxim que es donarà d’ajuda és de 8.000 
euros per particular, sense que, en tot cas, la 
suma d’aquesta subvenció i la indemnització 
que pugui cobrar de l’assegurança, o qual-
sevol altra subvenció o ajuda, superi el valor 
del dany. A més, els precedents de temporals 
a altres indrets demostren que els paquets 
de mesures d’ajuda que es portin a terme 
poden ser de diferents tipus. Així, potser no 
seran subvencions o indemnitzacions direc-
tes com la gent tendeix a pensar, sinó que es 
podria optar per donar ajudes als particulars 
través de beneficis fiscals, com l’exempció 
de la quota de l’IBI, la reducció de l’IAE, de 
l’IRPF o de l’IVA, o exempcions i moratòries 
de quotes de la seguretat social.  yz

EDITorIal
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l’auditoria posa en evidència una gestió econòmica 
irresponsable i caòtica del PSC i ErC durant el darrer mandat

Més de 21 milions d’euros. Aquesta és la xi-
fra d’endeutament de l’ajuntament després 
del pas de PSC i ERC pel govern durant el 
mandat 2003/2007. La dada apareix en el 
balanç de comptes presentat per BDO Audi-
beria, l’empresa responsable de l’auditoria 
de comptes realitzada a l’ajuntament sobre 
els exercicis econòmics de 2003 a 2007. Els 
responsables de l’auditoria, però, diuen que 
podrien ser més precisos si hi hagués hagut 
una millor gestió del consistori, ja que, de-
gut a la “manca de control” que hi va ha-
ver durant els anys de govern de PSC i ERC, 
s’han trobat amb moltes limitacions per la 
falta de dades i d’informació. És a dir, que 
durant l’anterior legislatura es van fer tan 
malament les coses que no s’ha  pogut fer 
una diagnosi mínimament acurada de la si-
tuació. La xifra dels 21 milions d’euros apa-
reix com a resum del balanç de passiu ajus-

tat -que significa deute de l’Ajuntament-. 
Pel que fa al romanent de tresoreria (dife-
rència entre ingressos i despeses executades 
durant l’exercici), resulta negatiu en tots els 
exercicis del govern anterior, arribant a un 
negatiu d’uns 4 milions euros l’any 2007. 
D’altra banda, les factures impagades de 
l’Ajuntament sumen més d’un milió i mig 
d’euros.

Un altre dels elements que destaca l’in-
forme fa referència a les bestretes efectua-
des a empleats municipals durant l’anterior 
legislatura. Segons l’auditoria, l’ajuntament 
va concedir 257.000 euros en concepte 
d’avançaments econòmics als seus treballa-
dors. Es tracta d’una pràctica habitual, que 
després s’amortitza descomptant els diners 
pagats anticipadament de les nòmines dels 
mesos següents. Però el problema detectat 
per l’auditoria és que durant el període de 

l’antic govern no hi havia un registre deta-
llat ni actualitzat d’aquestes bestretes ator-
gades als treballadors. Una nova prova de la 
manca de control de l’anterior govern. Però 
no és la única. L’Ajuntament va consignar 
al pressupost l’any 2004 una subvenció de 
212.000 euros per a les obres del far que 
no es va cobrar. I és que l’Ajuntament no 
tenia detallat l’import pendent de cobrar en 
concepte de subvencions.

L’auditoria assenyala també que no hi 
havia un registre detallat de les entrades 
de documents a l’Ajuntament. Tampoc es 
portava cap control sobre els pagaments 
de préstecs que s’havien d’afrontar en cada 
exercici, fins al punt que la forma de comp-
tabilitzar les quotes amortitzades era a tra-
vés dels extractes que els bancs enviaven 
per correu. 

L’auditoria destaca que tampoc se sabia 
amb exactitud quins lletrats portaven cada 
plet del consistori i, a més, afirma que el 
“risc real” d’haver de pagar indemnitzaci-
ons puja a 10,5 milions d’euros (en el pitjor 
dels casos podria pujar a 82,5 milions d’eu-
ros). I és que la revisió del Pla General impul-
sada per PSC i ERC va generar un nombre 
molt elevat de contenciosos de particulars i 
empreses que es consideraven perjudicats.

Finalment, l’informe assenyala que, tot i 
que a mitjans del 2006 es va aprovar un Pla 
de Sanejament Financer per eixugar el deu-
te de l’Ajuntament, el resultat pressupostari 
corresponent a l’any 2007 demostra que no 
es va complir amb l’estalvi previst en el Pla 
de Sanejament. yz

A cAusA dE lA GRAvEtAt 
dE lA situAció, 
l’AlcAldEssA immA 
colom vol diRiGiR-sE A 
tots Els tossENcs Amb 
El sEGüENt comuNicAt:

«Benvolguts vilatans

Després d’un any i mig de mandat, i tot just 
quan comencem a veure la llum al final del 
túnel, he considerat convenient d’adreçar-me 
a vosaltres per informar-vos sobre l’estat de la 
hisenda municipal.
Si hi ha algun adjectiu apte per qualificar amb 
propietat l’estat en què ens vam trobar la situ-
ació econòmica de l’Ajuntament en prendre 
possessió del càrrec, sense temor a l’exage-
ració, aquest adjectiu és el de “dramàtica”. 
Ha estat un any i mig de penúries en què les 
prioritats han vingut marcades per la neces-
sitat d’arribar a final de mes i el temor de no 
poder fer front als pagaments de les obligaci-
ons relacionades amb els serveis més elemen-
tals, en el context d’una política econòmica 
de subsistència.
En el curs de l’últim mandat, des de l’oposi-
ció, malgrat la política d’opacitat informativa 
practicada per l’anterior equip de govern, 

vam detectar símptomes inequívocs d’un 
creixement desmesurat de la despesa, molt 
superior a la capacitat municipal de generació 
d’ingressos per finança-la.
Aquest desequilibri es donava principalment 
en els capítols d’ingressos i despeses corrents, 
generant un dèficit estructural en el pressu-
post municipal amb tendència a un creixe-
ment exponencial. 
La resposta de l’anterior equip de govern a 
les greus tensions de liquidesa que aquesta 
política d’augment desorbitat de la despesa 
va determinar fou la concertació d’operaci-
ons de crèdit per valor proper als sis milions 
d’euros (5.947.000) poc abans d’acabar el 
mandat i la petrificació en el pressupost de 
les operacions conjunturals de tresoreria per 
valor de més de dos milions d’euros que 
l’Ajuntament contractava ocasionalment per 
fer front a dificultats econòmiques temporals, 
que s’han acabat convertint en un altre crèdit 
a llarg termini.

En el seu moment se’ns va explicar que la 
finalitat d’aquestes operacions de crèdit era 
posar al dia el pagament de l’important vo-
lum de factures endarrerides que s’havia anat 
acumulant. 
El cert, però, és que quan vam arribar a 
l’Ajuntament fa un any i mig, ens vam tro-
bar amb la capacitat de crèdit totalment 
exhaurida per culpa d’aquestes operacions i 
amb prop de dos milions d’euros de factures 
pendents de pagament al calaix, la majoria 
d’elles il·legals, corresponents a despeses rea-
litzades sense disposar de pressupost, és a dir, 
al marge d’aquest.
Les sospites sobre mala gestió econòmica, 
confirmades per aquesta i altres evidències 
que vam observar després d’entrar al govern, 
ens van determinar a realitzar una auditoria.
La realització dels treballs d’auditoria s’ha 
prolongat molt més temps de l’esperat per 
les deficiències que presentava la documen-
tació econòmica i comptable que els auditors 
havien de fiscalitzar. Els va obligar a redoblar 
la dedicació per fer una radiografia accepta-
ble de l’estat de la qüestió.
Com era de témer, l’auditoria ha revelat que 
la situació de la hisenda municipal a 31 de 
desembre de l’any passat era ruïnosa, amb 
un passiu acumulat de 21,2 milions d’euros, 
i que s’havia arribat a tan deplorable situació 
per culpa de les nombroses irregularitats co-
meses durant els exercicis auditats.
Entre les nombroses anomalies que l’audito-
ria ha posat de manifest destaquen una sèrie 
de comportaments inadmissibles en un estat 
democràtic avançat, que propugna com un 
dels valors superiors del sistema un exercici 
responsable del poder per part dels seus go-
vernants, especialment pel que fa a l’admi-
nistració dels diners públics: 
• Realització de despeses sense disposar de 

pressupost (Apartat 25 de l’informe) amb 
el corresponent impacte negatiu en el re-
sultat pressupostari de tresoreria, que a 31 
de desembre de 2007 assolien els 1.574 
milers d’euros (Apartat 25 de l’informe).

• Elaboració de pressupostos artificials inflats 
mitjançant l’aprovació d’un volum estimat 
d’ingressos molt superior al previsible i la 
consignació de partides d’ingressos pro-
cedents de venda de patrimoni que no es 
realitzava (Apartat 2 de l’informe); la con-
signació d’ingressos per subvencions que 
no es cobraven (Apartat 28 de l’informe); 
o la falta de provisió de morositat que al 
2007 assolí un valor estimat de 1,034 mili-
ons d’euros (Apartats 28 i 37).

• Incompliment del principi d’estabilitat pres-
supostària en la majoria d’exercicis auditats 
per l’increment de la despesa de personal 
i compres en béns corrents i serveis i la re-
ducció dels ingressos per impostos (Apar-
tats 9 i 10).

• Aprovació de romanents de tresoreria irre-

als que arriben a l’extrem de declarar un 
superàvit de 2.853 euros en una situació 
de dèficit de 2.294.635 d’euros (Apartat 
17 de l’informe) i finançament de despe-
ses amb aquests romanents de tresoreria 
irreals (Apartats 12 i 17 de l’informe). A 31 
de desembre de 2007, els auditors consi-
deren un romanent de tresoreria negatiu 
de 4.168 milers d’euros (Apartat 12 de 
l’informe).

• Superació del límit prudencial del 110 % 
de la ràtio d’endeutament a causa dels crè-
dits concertats (11.937.031,22 d’euros de 
deute viu sobre 9.483.200,65 d’euros de 
recursos ordinaris: 125,88%). (Apartat 19 
de l’informe).

• Inexistència d’inventari de béns i drets actu-
alitzat, que impossibilita el coneixement de 
la situació jurídica i econòmica en que es 
troba el patrimoni municipal. (Apartat 24 
de l’informe).

• Desconeixement del llistat de creditors pen-
dents de pagaments i de la composició de 
les fiances rebudes (Apartat 28 de l’infor-
me).

• Descontrol de l’execució del pressupost 
(Apartat 36); descontrol i falta de segui-
ment dels drets pendents de cobrament 
(Apartat 30); inexistència d’un detall actua-
litzat de les bestretes concedides als treba-
lladors (Apartat 3 de l’informe); descontrol 
de les subvencions rebudes. No es podia 
determinar, en un moment concret, la part 
que s’havia d’ingressar de les subvencions 
ni què quedava per justificar. (Apartat 3 de 
l’informe).

• Abús de la contractació directa i desviacions 
sistemàtiques del cost de les obres sobre el 
preus contractats (Apartat 33).

• Augment de les despeses corrents per da-
munt de l’IPC i l’evolució previsible dels in-
gressos (Apartat 36).

• Incompliment del Pla de Sanejament impo-
sat per la Generalitat per aprovar l’operació 
de crèdit per valor de 5.947 milers d’euros, 
puix el resultat pressupostari ajustat cor-
responent al exercici 2007 és negatiu de 
414 milers d’euros (Apartat 17 de l’infor-
me 2007).

• Imputació de despeses que encara no s’ha-
vien justificat mitjançant factures i. en al-
gun cas, tampoc s’havia realitzat el servei 
o s’havia adquirit el bé (Apartat 3 de l’in-
forme).

• Inexistència d’un control apropiat dels prés-
tecs (Apartat 3 de l’informe).

Amb un model de gestió econòmica tan ir-
responsable i caòtic com el que descriu l’au-
ditoria, l’únic resultat possible era el col·lapse 
de la hisenda municipal, que és el que s’ha 
acabat produint. 
Segons l’auditoria (Apartat 18 de l’informe 
complementari), el rati d’estalvi net (diferèn-

cia entre ingressos i despeses corrents, és a 
dir, la capacitat d’estalvi de l’Ajuntament) ha 
experimentat una evolució molt negativa, de-
generant a un ritme vertiginós:

 - 2003 1,36 %
 - 2004  -5, 97 %
 - 2005 -6, 22 %
 - 2006 -20,34 %
 - 2007 - 44,12 %

Les conseqüències d’aquest procés ens han 
obligat a dissenyar i executar amb caràcter 
d’urgència una sèrie de mesures dràstiques 
i doloroses des del mateix començament de 
l’actual mandat, focalitzades en la reducció 
de les despeses, i, molt especialment de les 
despeses de personal.
Desobeint  les recomanacions dels tècnics, 
hem descartat l’opció d’incrementar de 
manera significativa la pressió fiscal perquè 
considerem injust que el poble hagi d’acabar 
pagant els estralls de les negligències i abu-
sos de poder que ens han conduït a aquest 
estat de coses i també ens sembla totalment 
inadequat fer un augment desmesurat dels 
impostos en l’actual escenari de recessió eco-
nòmica. 
Sortir del pou centrant únicament els esfor-
ços en la disminució del volum de despesa no 
serà fàcil, però els sacrificis realitzats fins ara 
ja han començat a donar els primers fruits, 
i confiem tancar l’actual exercici invertint ra-
dicalment la tendència de caiguda lliure dels 
quatre últims anys.
Volem ser capaços de mantenir l’esforç d’aus-
teritat i contenció iniciada fa un any i mig per 
retornar l’Ajuntament a una situació de nor-
malitat econòmico-financera en un termini 
no superior als tres anys.
La reducció de la despesa municipal, lamen-
tablement però, té un cost. Ens obligarà a 
economitzar intensament en alguns dels ser-
veis i activitats que l’Ajuntament ve donant, 
però farem el possible perquè la població no 
se’n ressenteixi. 
És per això que us haig de demanar el mà-
xim esforç de col·laboració i comprensió per 
superar aquesta etapa que, abordada amb 
fermesa i decisió com s’està fent, no ha d’es-
tendre’s més enllà del 2010.
No puc tancar aquest comunicat sense fer-
vos saber que, entre el conjunt de mesures 
que estem desenvolupant per recuperar la 
normalitat, també figura la  possibilitat de 
demanar responsabilitats als culpables de 
tota aquesta situació. El que ha passat no pot 
tornar a succeïr mai més. 
Aprofito aquestes línies per convidar a tot-
hom a passar per l’Ajuntament per revisar 
aquest document de l’auditoria i verificar tot 
el que he dit.
Continuarem treballant per redreçar la situa-
ció econòmica del municipi!».
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l’agenda 21 local

L’Agenda 21 Local és l’estratègia per assolir 
un model de desenvolupament sostenible a 
nivell municipal, amb la finalitat d’abordar els 
problemes detectats, i definir els programes 
d’actuació, i les accions concretes encamina-
des a millorar la qualitat de vida de la ciutada-
nia i la qualitat ambiental del territori.

Els Ajuntaments de Lloret de Mar i Tossa de 
Mar, amb el suport de la Diputació de Girona, 
han iniciat els treballs de redacció de l’Agen-
da 21 Local d’àmbit supramunicipal.

Els objectius principals de l’Agenda 21 Local 
de Tossa de Mar són potenciar el desenvolu-
pament local fent-lo compatible amb la utilit-
zació sostenible dels recursos, la conservació 
de la biodiversitat, l’establiment de polítiques 
integrades que permetin superar els dèficits 
mediambientals, i fomentar la participació i 

la implicació dels sectors econòmics i socials 
del municipi en relació amb el desenvolupa-
ment sostenible. El procés d’elaboració del 
Pla d’acció Local per la sostenibilitat de Tossa 
de Mar es basa en diferents etapes que per-
meten arribar a un pla de treball estructurat, 
fonamentat en una anàlisi profunda del terri-
tori i amb la participació dels diferents agents 
socials. Aquestes etapes són:
• Realització d’una auditoria del muni-

cipi, que consisteix en redactar una me-
mòria descriptiva on s’analitzen en detall 
tots els aspectes rellevants del municipi 
(l’entorn natural, l’activitat econòmica, el 
creixement urbanístic, la mobilitat, la ges-
tió de l’aigua i els residus, la cohesió soci-
al,...) i una diagnosi on s’identifiquen els 
punts forts i febles i es detecten aquells 

aspectes que caldria millorar.
• Disseny del Pla d’Acció Local de Tossa 

de Mar, que per mitjà d’accions concretes 
planificarà la futura política municipal de 
sostenibilitat a seguir.

• Elaboració d’un Pla de seguiment que 
inclou un sistema d’indicadors per a la sos-
tenibilitat per tal de caracteritzar el munici-
pi i la seva evolució futura vers el desenvo-
lupament sostenible.

Redacció d’un Pla especial de regulació 
dels usos del sòl no urbanitzable que 
ordenarà el sòl no urbanitzable de Tossa de 
Mar, protegirà el patrimoni i el paisatge i re-
gularà els usos del territori.
El passat 6 de novembre es va realitzar l’acte 
de presentació de l’Agenda 21 i al llarg del 
proper any 2009 es preveuen diferents ses-
sions de participació i treball per a la defini-
ció de l’Agenda 21 Local.  També s’adjunta 
al butlletí una enquesta amb la qual es 
pretenen  recollir les inquietuds i els te-
mes que més interessen i preocupen  a la 
població de Tossa. Us agrairíem que con-
testéssiu aquesta enquesta i la retornéssiu a 
l’Ajuntament. 
Si desitgeu disposar de més informació sobre 
el procés de l’Agenda 21 Local podeu con-
sultar a la web municipal l’espai destinat a 
l’Agenda 21 Local. yz

El pressupost de l’Ajuntament de Tossa per a l’any 2009 supera els 
10,5 milions d’euros. D’aquests diners, es destinen 233.000 euros a 
inversions –principalment per a millorar la senyalització, millorar els 
equips informàtics municipals i fer projectes mixtes d’administració 
financera-. De tota manera, tot i que la xifra pugui semblar baixa res-
pecte a altres anys –degut a la mala situació econòmica de l’ajunta-

ment-, l’equip de govern creu que, finalment, podran comptar amb 
uns 6 milions d’euros per a fer obres, gràcies a les ajudes del Govern 
central. 

I és que a Tossa li correspon 1 milió d’euros del fons d’ajuda als 
municipis per fer front a la crisi, però, a més, s’aspira a rebre uns 4,5 
milions d’euros de la línia d’ajuts de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) 
per a municipis turístics. Aquesta darrera línia de finançament té com 
a objectiu facilitar el suport financer als projectes d’inversió que te-
nen com a finalitat la renovació i modernització integral de destinaci-
ons turístiques madures, que es desenvolupin i executin per iniciativa 
de les administracions locals. D’aquests diners, l’Ajuntament preveu 
destinar 1.722.704,70 euros a la plaça de Sant Joan, 1.442.493,21 
euros a la millora de les zones de vianants, 864.228,41 euros als 
accessos a les instal·lacions esportives, 278.443,99 a millorar el camí 
de ronda, i 217.476,65 a la promoció turística. Pel que fa al milió 
d’euros del fons d’ajuda als municipis, l’ajuntament pretén utilitzar-lo 
per millorar l’enllumenat públic i reformar gran part de carrers.

En referència a algunes despeses per al 2009, a banda de les in-
versions, l’ajuntament es gastarà uns 300.000 euros en conservar i 
millorar l’enllumenat, 37.000 en material d’obres i serveis, 15.700 en 
conservació i manteniment de les escoles i la llar d’infants, 18.600 en 
el condicionament de la riera, platges, camins i aparcaments, prop 
de 40.000 en activitats esportives i culturals, 250.000 en neteja vià-
ria, 180.000 en mantenir parcs i jardins, 30.000 en serveis socials o 
31.000 en aportacions a les entitats esportives.

L’alcaldessa de Tossa, Imma Colom, assegura que són uns pres-
supostos reals, de contenció, idonis en època de crisi i que s’han 
elaborat fent complir el Pla de Sanejament del consistori que es va 
aprovar fa dos anys. yz 

resum del pressupost per a l’any 2009

INGRESSOS (euros):
CAPÍTOL 1: Impostos directes 4.168.359,15
CAPÍTOL 2: Impostos indirectes 380.000
CAPÍTOL 3: Taxes i altres ingressos 3.117.528,99
CAPÍTOL 4: Transferències corrents 1.902.344
CAPÍTOL 5: Ingressos patrimonials 740.585
CAPÍTOL 6: Alienació d’inversions 1.000
CAPÍTOL 7: Transferències de capital    122.000
CAPÍTOL 9: Passius financers 110.000

ToTal InGrESSoS 10.541.817,14 

DESPESES (euros):
CAPÍTOL 1: Personal  4.252.023,46
CAPÍTOL 2: Compra de béns i serveis 4.013.144,91
CAPÍTOL 3: Despeses financeres 520.207,88
CAPÍTOL 4: Transferències corrents    143.511
CAPÍTOL 6: Inversions reals  233.000
CAPÍTOL 9: Passius financers 1.379.929,89

ToTal DESPESES 10.541.817,14
menys residus a l’escola

Des de l’AMPA de l’escola es va presentar 
una  proposta a l’Ajuntament d’adquirir i 
repartir tuppers a tots els alumnes per tal 
d’estalviar el paper d’alumini i/o la bossa 
de plàstic amb què s’acostuma a emboli-
car l’esmorzar. La proposta es tira endavant 
amb el patrocini de CESPA i està previst que 
a inicis d’any es reparteixin els tuppers. El 
professorat preveu realitzar activitat educa-
tives relacionades amb la iniciativa. yz 

Espai d’Informació General
tots eLs dimarts a Les 22h
repetició els dissabtes a les 14h
i els diumenges a les 18h

L’ajuntament vol obrir el centre 
de Far per setmana santa i 
invertirà entre 40.000 i 60.000 
euros per adequar-lo

El regidor de Cultura, Josep Colomer, ha 
explicat que els diners es destinaran per a la 
reposició dels dos projectors, es canviaran 
les càmeres de seguretat per unes d’infra-
rojos, es millorarà el sistema de seguretat 
en general i s’arreglaran les goteres que hi 
ha. La inversió serà d’entre 40.000 i 60.000 
euros. yz 

La recaptació de la ii setmana 
solidària servirà per alimentar 
més de 400 nens del níger durant 
un mes

8.050 euros. Aquests són els diners que va 
recaptar l’àrea de Comerç durant la II Setma-
na Solidària, dedicada, enguany, a Metges 
sense Fronteres i els seus programes contra 
la desnutrició infantil al Níger (Àfrica). Els di-
ners aniran destinats concretament a Mada-
oua. Segons dades de l’ONG, un tractament 
nutricional durant un mes per a un infant 
menor de 5 anys amb un pes inferior a 10 
quilos té un cost de 20 euros, per tant, la 
solidaritat del poble de Tossa farà que més 
de 400 nens d’aquest territori africà puguin 
sobreviure. yz

Fecsa endesa reforma la lína 
aèria del barri de can vergonyós

La companyia Fecsa Endesa ha reformat la 
línia elèctrica de mitjana tensió que dóna 
subministrament elèctric a la zona de Can 
Vergonyós i les seves rodalies. Els treballs 
realitzats han consistit en la substitució 
dels tradicionals suports de fusta que sus-
tenten el cablejat elèctric de la línia i en la 
instal·lació de més de 100 metres nous de 
línia elèctrica que protegeixen els diferents 
trams de línia i maximitzen la seva funcio-
nalitat. Els nous equips són d’última tecno-
logia, per tal de garantir un servei constant 
i ininterromput de subministrament elèctric 
capaç de mantenir-se, fins i tot, els dies que 
el temps sigui especialment advers, com en 
cas de tempestes o forts vents. yz 

tossa participa en la jornada de 
treball dels municipis gironins 
contra el canvi climàtic

Les temperatures de la terra han canviat 
sempre, passant de temperatures altes, fins 
i tot més altes que les actuals, a èpoques de 
glaciacions. Però aquesta és la primera ve-
gada que la temperatura augmenta degut 
a les activitats humanes. El paper dels ens 
locals en la lluita contra el canvi climàtic és 
fonamental i cal conscienciar i sensibilitzar 
la ciutadania tot practicant amb l’exemple. 
És per això que el CILMA i l’ajuntament de 
Lloret van organitzar una jornada de treball 
de la qual es va redactar un manifest comú 
contra el canvi climàtic, amb la participació, 
com era evident, de representants de l’àrea 
mediambiental de l’ajuntament. yz

DIVErToSSa

PESSEBrE VIVEnT

arroSSaDa DE la MaraTó

FIra DE naDal
L’equip de govern rep 1,5 milions 
d’euros en subvencions durant el 
2008

En concret, l’ajuntament ha rebut 899.000 
euros de la Generalitat de Catalunya que, 
entre d’altres accions, es destinaran a la reha-
bilitació de l’antic Hospital de Sant Miquel, a 
la instal·lació d’energia solar en equipaments 
esportius, a la millora del clavegueram, a 
la millora de l’enllumenat del Mas Font i a 
l’adequació de La Nau.
Pel que fa a la Diputació de Girona, l’ajun-
tament ha rebut 301.000 euros que, entre 
d’altres accions, es destinaran també a les 
millores d’enllumenat i clavegueram. 
I pel que fa a altres administracions, com 
Consell Comarcal, Govern d’Espanya o Con-
sorci Costa Brava, l’ajuntament ha rebut 
304.000 euros per, entre d’altres coses, pro-
moció turística. Cal considerar, a més, que 
s’ha gestionat el cobrament de les certifica-
cions d’obra de la millora a la canonada que 
porta l’aigua des de la potabilitzadora de la 
Tordera; que la pavimentació i serveis del 
sector de Can Vergonyós, que es va fer en 
el seu dia, està en procés de pagament, així 
com també les obres del carrer Abat Oliva de 
la Vila Vella; i que s’ha rebut subvenció de 
67.600 euros per pagar la nova gespa artifi-
cial del camp de futbol. yz

L’ajuntament crea la regidoria de 
la dona

L’objectiu és impulsar polítiques d’igualtat 
en tota l’acció de govern per fer front a les 
desigualtats de gènere encara existents en 
la nostra societat. La primera acció que es 
va portar a terme fa unes setmanes va ser 
l’assistència per part d’un grup de dones de 
Tossa a una representació teatral a Barcelo-
na en motiu del centenari del naixement de 
l’escriptora catalana Mercè Rodoreda. yz

w Parc de sa riera
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resum d’activitats de les regidories
La voluntat d’aquesta secció és repassar 
la feina que s’ha portat a terme des de 
cada regidoria. Per qüestions de temps 
i espai, no apareixen ni totes les regido-
ries ni totes les activitats que s’han fet. 
Les activitats de la resta de regidories 
apareixeran en propers números del 
butlletí. Aquí n’apareixen algunes de 
significatives:

  Àrea de turisme

• Inversió en promoció i publicitat, tant a 
nivell nacional com internacional.

• Participació en tretze fires de turisme.
• Creació d’una nova pàgina web de l’Ofici-

na de Turisme en quatre idiomes.
• Incorporació d’una nova webcam que trans-

met, a través d’Internet, imatges del Cap de 
Tossa, la Platja Gran i la Mar Menuda.

• Dues campanyes publicitàries turístiques 
realitzades en ràdio: 150 falques eme-
ses a través de Catalunya Ràdio sempre 
en franges horàries de màxima audiència 
(per donar cobertura a tot el territori cata-
là) i 808 falques emeses per Radio Littoral 
i Radio Virgin (per donar cobertura al sud 
de França). Aquesta campanya ha contri-
buït en l’augment d’un 3,2% -de gener 
a agost- de turistes francesos respecte a 
l’any passat.

• Creació, per primera vegada, d’un fulletó 
que conté informació detallada dels res-
taurants de Tossa.

• Dues campanyes gastronòmiques, a l’abril 
i al setembre, en col·laboració amb diver-
sos restauradors locals.

• Publicació de nombrosos reportatges, arti-
cles i informacions en els mitjans de comu-
nicació per potenciar una bona imatge de 
Tossa com a destinació turística tot l’any.

• L’Oficina de Turisme i el Punt d’Informa-
ció local han atès de gener a novembre 
un total de 87.228 turistes i visitants. Per 
nacionalitats, la francesa ocupa el primer 
lloc del total de consultes rebudes, amb 
un 22,7%, seguida de prop de l’espanyo-

la i la catalana.  Més enrere i en quart lloc, 
amb un 12, 32%, hi ha l’anglesa. 

• La pàgina web turística www.infotossa.
com ha rebut de gener a novembre un 
total de 125.629 visites, amb un clar pre-
domini del visitant francès.

• El total de trameses d’informació turísti-
ca fetes per correu convencional, correu 
electrònic i fax ha estat de 5.096, de ge-
ner a novembre.

• De cares a l’any 2009, es continua donant 
prioritat a la promoció turística, tant na-
cional com internacional. S’apostarà, so-
bretot, pels països que, segons dades del 
2008, semblen haver estat menys afectats 
per la crisi econòmica global.

• Es participarà, per primera vegada, a la fira 
MATKA, que es celebra a Hèlsinki (Finlàn-
dia) el mes de gener.  Aquesta, juntament 
amb la TUR, que es celebra a Göteborg 
(Suècia), són les dues fires més importants 
del mercat nòrdic, un dels pocs que està 
actualment en creixement.  

• El calendari de participació a fires es 
completa amb les fires VAKANTIEBEURS 
(Utrecht, Holanda), FITUR (Madrid), NA-
VARTUR (Pamplona), SEVATUR (San Se-
bastián), EXPOVACACIONES (Bilbao), 
SITC (Barcelona) i les dues accions promo-
cionals GIRONA VIVA que es realitzaran 
als centres de les ciutats de Madrid i de 
Toulouse (França).

  Àrea de comerÇ

• Creació de la plana web de l’àrea de co-
merç: www.tossademar.net/komers i del 
nou logo de l’àrea per a promoció el co-
merç local.

• Edició, representació teatral i exposició 
als comerços del conte infantil “Anem a 
buscar bolets”, de l’escriptora valenciana 
Imma Macián.

• II Setmana Solidària de Tossa de Mar, dedi-
cada a Metges sense Fronteres.

• La Botiga al Carrer, amb la participació de 
50 comerços.

• XIII Fira de Nadal, amb la participació de 
40 firaires.

• Diverses accions promocionals, com la 
confecció de banderoles publicitàries.

• Cursos de formació per a comerciants: 
aparadorista i anglès.

  Àrea de serveis

• La brigada municipal col·labora en propor-
cionar el material necessari a les associa-
cions culturals, esportives i lúdiques per a 
realitzar activitats al llarg de l’any.

• La brigada municipal s’encarrega del man-
teniment de les instal·lacions municipals, 
escoles, casal de joves, llar d’infants, pave-
lló, camp de futbol, carrers, col·locació de 
tanques, papereres i aparcaments.

• Manteniment de l’enllumenat públic a 
càrrec de l’empresa Pujals. També s’en-
carrega de la cura de les instal·lacions de 
calefacció i aire condicionat de les depen-
dències municipals, així com la col·locació 
dels llums de Nadal juntament amb la bri-
gada municipal.

• El servei municipal d’aigua potable i cla-
vegueram va a càrrec de l’empresa Sorea, 
que ja està acabant el desdoblament de la 
canonada que connecta la potabilitzadora 
de la Tordera i els dipòsits de Tossa.

  Àrea de joventut
  casaL de joves

• Elaboració del Pla Local de Joventut – Ca-
sal de Joves (Projecte d’activitats)

• Adequació sala de jocs del Casal de Joves.
• Creació zona Wifi i posada en correcte fun-

cionament de tots els ordinadors del Casal 
de Joves (4 per públic i 2 per treball)

• Col·locació d’una porteria de futbol sala a 
la pista exterior del Casal de Joves.

• Posada en marxa, de nou, del Bus Noc-
turn, un servei de transport públic inte-
rurbà entre la Selva litoral i el Maresme 

durant les nits de dissabte a diumenge 
d’estiu. Es pretenia incentivar la mobilitat 
dels joves evitant els riscos que compor-
ten l’alcohol i el cotxe, a més de ser una 
opció més que vàlida per estalviar diners 
en benzina (qui té vehicle propi) i facili-
tatr la mobilitat per aquells que no dispo-
sen de vehicle.

• 27/06/08 Concert Jove de Festa Major 
d’Estiu a Es Racó.

• 05/07/08 Mostra d’Art Jove a la Plaça 
Sant Miquel.

• 12/10/08 Concert Jove a Sant Grau.
• Tallers del Casal de Joves:

1) OCTubre:
- Dansa del ventre
dimarts i dijous de 18.30 a 20.00 h
12 participants
Edats: entre 17 i 32
- Ioga
dimarts i dijous de 20.00h a 21.30 h
10 participants
Edats: entre 20 i 40

2) NOvembre/Desembre:
-Taller de televisió
dilluns i dimecres de 18.00 a 19.30 h.
Gratuït
7 participants
Edats: entre 16 i 25
(Els joves del taller de televisió del Casal 
de Joves estan preparant programes per 
a TV Tossa, amb la voluntat que, d’aques-
ta manera, els joves prenguin partit en 
els mitjans de comunicació locals).

3) GeNer:
- Taller de ràdio
dilluns i dimecres de 18.30 a 20.00 h
Gratuït
3 participants
Edats: 16
(La intenció també és la realització d’un pro-
grama de ràdio local i aprendre a portar uns 
controls, locutar, fer ràdio fòrmula, etc).

4) Febrer:
- Taller de blogs i creació del blog 
del Casal de Joves
dilluns i dimecres de 18.30 a 20.00 h
Gratuït.

  Àrea de cuLtura

• Jornades Culturals de Sant Jordi, amb 
conferències, presentacions de llbres i 
entrega de premis de recerca de l’insti-
tut.

• Exposició de Sant Pere.
• Presentació del llibre de Mario Zuchitello: 

“Un català a la cort dels tsars: Antoni Co-
lombí Payet”.

• Activitats a l’escola de música de la Casa 
de Cultura, a càrrec de Rafa Gascon.

• Activitats a l’escola de pares de la Casa de 
Cultura, a càrrec d’Isabel Bujalance.

• Activitats a l’escola d’adults de la Casa de 
Cultura, a càrrec de Lídia Tarrés.

• Activitats a l’escola d’integració d’immi-
grants.

• Diversos tallers a la Casa de Cultura, com 
els de bonsais, informàtica o pintura.

• Curs de tangos
• 52è Concurs de Pintura Ràpida.
• XXI Aplec de la Sardana.

  Àrea d’esports

• Modificació de les torres d’enllumenat del 
camp de futbol per reduir a la meitat el 
consum, mitjançant la instal·lació d’uns 
tèrmics els quals permeten encendre la 
meitat de focus de cada torre els dies 
d’entrenament.

• Noves pancartes metàl·liques en el camp 
de futbol.

• Porteries noves de futbol sala (les velles 
s’han ubicat a la pista antiga de darrera 
l’institut).

• Dues cistelles a la pista antiga de darrera 
l’institut.

• Nous taulells (metacril·lat) i aros de les cis-
telles de bàsquet, a més de motoritzar la 
pujada i baixada de les ciastelles.

• Col·laboració en la realització de torneigs 
de pàdel davant la piscina municipal.

• Col·laboració en la realització del Diver-
tossa.

• Organització, amb el Moto Club Tossa, d’una 

exposició de motos clàssiques a la Nau.
• Organització, amb el Moto Club Tossa, de 

la IX Baixada Popular de Carretons.
• Organització, amb el Club Slot Tossa, 

d’una prova del campionat de Catalunya 
de cotxes bruts de Slot.

• Organització, amb la Unió Ciclista de Tos-
sa, de la prova de BTT de Caixa de Gi-
rona.

• Organització de la Final Territorial dels 
JEEC de natació a la piscina municipal.

• Organització, amb el Moto Club Tossa, de 
la III Cursa de Resistència 49 cc.

• Organització, amb la U.A.Tossa, de la XI 
Cursa Popular.

• Organització d’un biatló escolar a princi-
pis de juny.

• Durant els mesos d’estiu, lloguers del 
camp de futbol i del pavelló per a fer tor-
neigs a equips i acompanyants que esta-
ven allotjats a hotels de Tossa.

• Organització, amb la U.A.Tossa, de la X 
Travessia Popular a la badia de Tossa.

• Col·laboració en l’organització del 6è Fut-
bol Platja Vila de Tossa.

• Organització del III Torneig de Dodgeball 
a la platja.

• Organització del I Torneig de Futvolei a 
la platja.

• Organització del X Torneig de Volei Platja 
4x4.

• Organització de sessions diàries d’aeròbic 
i Tai Chi a la platja.

• Organització, amb el Club Nàutic, de 
cursos de vela gratuïts per als nens de 
Tossa.

• Organització del I Triatló Olímpic.
• Organització, amb el Moto Club Tossa, de 

la VIII Cursa de Resistència de Terra.
• Col·laboració en la realització dels ac-

tes per recaptar diners per la Marató de 
TV3.

• Tota la documentació, fotografies i classi-
ficacions de les activitats organitzades es 
poden trobar a la plana web de l’ajunta-
ment (www.tossademar.cat) en l’apartat 
d’esports.  yz
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la feina 
s’acumula
Cal que es restitueixin amb urgència els 
desperfectes del temporal en tot l’àmbit de 
l’espai públic afectat: retornar l’aspecte ha-
bitual a les platges, al passeig, refer el mo-
biliari urbà, arreglar els carrers, la vila vella, 
l’enllumenat i tots els serveis malmesos. Cal 
definir un pla d’actuació pel futur per evitar 
improvitzacions enmig de les crisis. I cal ne-
gociar amb les administracions i institucions 
per aconseguir que arribin els recursos que 
cobreixin els costos dels desperfectes. Això 
és el que corre més pressa perquè hem patit 
una llevantada excepcional.

Però ja abans del temporal era evident la 
inoperància d’aquest govern en diferents 
sectors del poble també mancats de serveis 
en els que no s’actua ni hi ha previsió de fer-
ho. El govern ha aprovat uns pressupostos 
que no contemplen inversió en carrers, en 
enllumenat, en zona de vianants, en la zona 
escolar, ni en la zona esportiva. S’han aturat 
inversions privades i públiques només per-
què venien del govern anterior, i no pas per 
manca de diners ni per culpa de la crisi. Així, 
no es té previst actuar en els carrers i en els 
serveis, ni construir amb urgència l’aparca-
ment del nucli vell a les antigues escoles, ni 
l’auditori de la vila vella, ni la sala polivalent. 
Es manté el far tancat i ara també Can Gan-
ga. Van passant els mesos i no veiem que 
comencin els pisos de protecció oficial, ni 
el nou CAP de salut, ni l’ampliació del geri-
àtric. Han paralitzat les actuacions entre el 
Bon Retir i l’Agut i aquesta entrada de Tos-
sa segueix inacabada i sense connexió de 
serveis. No tenen programa per actuar a La 
Gavarra, ni al Mas Font, ni a Santa Maria.

El govern de l’Estat va concedir 1,3 ME 
per invertir a Vila Vella; 2 ME per l’estació 
impulsora i l’emissari submarí. Ara arriben 
1.022.000 euros de Madrid per inversions 
públiques. El govern català i la Diputació 
de Girona fan aportacions constants a tots 
els ajuntaments que demanen subvencions 
pels seus pobles. I mentre arreu tothom va 
per feina a invertir bé el temps i els recursos 
econòmics, el govern de Tossa no actua i 
perd el temps i les oportunitats. Des del PSC 
els demanem que facin la seva feina i que 
s’espavilin a fer arribar els diners públics que 
li corresponen a Tossa. La feina s’acumula i 
el poble ja no pot esperar més. yz

Finançament 
català: que si són 
verdes, que si són 
madures...
Fa molts anys que sentim parlar del fi-
nançament català. Els partits estatals van 
marejant la perdiu per donar compliment 
a aquella dita molt catalana que diu: 
“Qui dies passa, anys empeny”.

Es reuneixen molt sovint, els ministres 
espanyols i els consellers del ram, i dis-
cuteixen noves formules màgiques per 
acabar sempre de la mateixa manera: 
amb un gran presa de pèl als ciutadans 
catalans, que veiem com passen els me-
sos i els anys i al dèficit català no li arriba 
la solució per cap banda. 

Els partits de casa nostra, han donat diver-
sos ultimàtums per obtenir una resposta 
clara i contundent sobre quin futur econò-
mic tindrà el nostre país, però de moment 
sembla que el sr. Zapatero, el sr. Montilla 
i el sr. Solbes –que malgrat que parla la 
nostra llengua sembla que no parli el ma-
teix idioma– no fan res més que buscar la 
manera d’embolicar la troca. 

Mentrestant, l’Estatut, el nostre votat 
Estatut, està gaudint d’unes vacances 
pagades en el Constitucional i en els ca-
laixos dels despatxos de Madrid.

Catalunya, es segueix queixant dia si i dia 
també, però sense ser escoltada ni pels 
d’aquí ni pels d’allà, i sense una postu-
ra d’unanimitat i força de tots els partits 
polítics davant una realitat que ens treu 
credibilitat com a país.  

Les nostres infraestructures, i els muni-
cipis catalans, però, veuen com cada dia 
perden més “pistonada” i com s’allu-
nyen, cada cop més de la competitivitat 
que Europa i la realitat econòmica ens 
requereix.

CIU no es cansarà de reclamar una pro-
posta que reconegui l’Estatut i que ga-
ranteixi el finançament de Catalunya.

Finançament català: quan madurarà? yz

Sembla que ara es el temps de fer  balanços del que 
ha passat i bons propòsits pel futur. Nosaltres no fa-
rem ni això ni allò.

Per desgràcia a Tossa ens ha tocat el rebre en aques-
tes Festes, algunes persones han patit pèrdues molt 
importants i hem d’estar molt atents en que i com 
hem de fer per ajudar a tothom. El municipi també 
ha patit l’embat del temporal de llevant, les imatges 
han estat esfereïdores, les televisions han donat tota 
mena de reportatges i tots els vilatans hem pogut 
seguir els esdeveniments en directe. Les pèrdues se-
ran molt grans i haurem de treballar tots plegats per 
poder recuperar la bona imatge del nostre municipi.  

L’any que deixarem en darrera ens ha portat una lliçó 
important en forma de crisi. Hem passat de l’abun-
dància a la penúria en qüestió de dies. De l’alegria en 
la despesa a la por per l’endemà. I ens ha agafat sen-
se les idees clares. No hem sabut preveure la que ens 
venia a sobre i ara tot son disculpes. A l’Ajuntament 
ha passat una cosa semblant, salvant les distàncies. 
S’ha viscut del que no es tenia durant molts anys i 
ara la crisi és absoluta. I el que és pitjor, també els 
ha agafat sense idees i sense planificació. Podríem 
continuar explicant coses negatives però creiem que 
el moment de crisi que vivim no està per insistir en lo 
negatiu sinó per plantejar les coses en positiu. Tossa 
de Mar afronta la crisi en una posició objectiva bona. 
Tenim les eines per sortir-nos, si apliquem el seny i 
el bon govern.

Tossa Unida està ultimant les propostes que presen-
tarem per afrontar la situació econòmica, des de tots 
els punts de vista. En moment de crisi, pensem, s’ha 
de ser valent i creure en nosaltres mateixos. Estem 
treballant una proposta per millorar els hotels, hos-
tals i pensions familiars i mantenir l’ocupació, que de 
ser estimada, s’incorporaria al pressupost de 2009.

Hem plantejat a l’equip de govern una proposta per 
augmentar el número d’aparcaments en superfície, 
per acollir amb més comoditat als visitants.

Hem iniciat la reivindicació formal de l’antiga Ca-
serna de la Guàrdia Civil. Els terrenys els va cedir el 
poble de Tossa per fer una Caserna (el que era fina 
a l’any 1997) no un hotel per guàrdies civils (que 
és ara). Son nostres i tenim dret a recuperar-los. En 
aquest edifici es podrien enquibir tots els serveis mu-
nicipals i utilitzar els pisos existents per donar respos-
ta a les necessitats dels joves i no tan joves que tenen 
problemes d’accés a l’habitatge.

Hem plantejat una proposta per consolidar ofertes 
turístiques complementàries del sol, i platja: subma-
rinisme, senderisme, bicicleta de muntanya, etc.

Hem proposat un pacte d’estabilitat econòmica, per 
treure del pou en que es troba l’àrea econòmica de 
l’Ajuntament, sense atribuir culpes i plantejant solu-
ciones de futur. I tenim moltes més propostes.

Tossa Unida vol ser optimista, el poble i els seus vila-
tans es mereixen el millor de tots nosaltres i poden 
contar amb el nostre esforç sempre.

Volem acabar desitjant una molt bona Festa Major 
a tothom. yz

el 20 de gener, el poble de Tossa compli-
rà un any més el ritual de sant sebastià i 
a les set del matí, amb l’església de sant 
vicenç plena de gom a gom, sabrem qui 
serà el Pare Pelegrí d’enguany. Qui més 
qui menys coneix en què consisteix la tra-
dició del Pelegrí i el vot que, any rera any, 
compleix el poble, però potser poca gent, 
sobretot els nouvinguts, coneixen el per-
què de tot plegat. A continuació ho inten-
tarem explicar. Haurem de remuntar més 
de 500 anys... ens acompanyen? 

Corria l’any 1400. Un dia d’hivern qualsevol. 
Els vailets jugaven pels camps, els grans tre-
ballaven i els joves enamorats passejaven pels 
voltants de la muralla com cada dia... però 
aquell dia es va veure un vaixell estrany que 
anava a la deriva. El vaixell, sense bandera, va 
atracar violentament i sense control a la plat-
ja. Alguns homes s’hi van apropar i van entrar 
a buscar els tripulants o el que portés aquell 
misteriós vaixell. A bord, tots eren morts, però 
el vaixell era ple de riqueses i objectes de valor 
que, aviat, es van repartir pel poble.
Diu la llegenda que una de les velles del poble 
era bruixa i que estava estranyament preocu-
pada des de que la barca va anar a parar a 
la vila. Temia que alguna desgràcia els cauria 
al damunt... i aviat es van confirmar aquests 
temors. Els mariners havien mort d’una desa-
gradable infecció i havien contaminat tot el 
que el vaixell portava: riqueses, mobles, roba, 
llibres, plànols... Calia cremar-ho tot abans 
que la gent de Tossa també es contagiés. Fins 
i tot els cadàvers dels mariners. Però eren 
temps difícils i alguns tossencs van desobeir 
les ordres i van amagar alguns dels valuosos 
objectes que portava el vaixell. Com era d’es-
perar, ben aviat l’estranya malaltia va cridar 
el fantasma de la mort i Tossa es va convertir 
en un bany de llàgrimes i lamentacions. Era 
la pesta.
Els vilatans emmalaltien a la feina, a casa... 
La pesta estava guanyant la partida i cada 
dia resultava més evident el gran abast de la 
infecció, que semblava no tenir límits, però, 
miraculosament, semblava respectar la figura 
del capellà. Alguns dels veïns va decidir fugir. 
La gent comentava que a Llagostera no havia 
arribat la pesta i que, de moment, semblava 
un poble segur. Una de les veïnes que va mar-
xar es va trobar a mig camí un personatge 
que, lluny d’espantar-la, quan més s’hi apro-
pava més lluïa i més afecte desprenia.

El personatge li va dir que no marxés de Tos-
sa, que tornés i busqués una imatge d’un sant 
que trobarien amagada sota l’escala del cam-
panar. També li va dir que havien de matar 
un xai i esquarterar-lo per penjar la seva pell 
d’una torre ben alta. Després, havien d’enfilar 
plegats cap a la direcció del costat que enne-
grís el xai per portar la imatge a la primera 
capella del sant que trobessin.
Alguna cosa va fer que la veïna confiés en 
aquelles paraules i va tornar cap a Tossa. Efec-
tivament, sota l’escala del campanar, i enmig 
d’uns vells mobles, van trobar una caixa que 
contenia la imatge d’un sant... un sant que, 
segons va explicar la veïna, tenia la mateixa 
cara de l’home misteriós del camí a Llagoste-
ra. Era Sant Sebastià. També es va sacrificar i 
esquarterar un xai i la pell es va penjar de la 
torre d’en Joanàs, una de les torres de la mu-
ralla. La pell del xai es va ennegrir de la banda 
de muntanya, per tant, s’havia d’anar cap a 
Santa Coloma de Farners, on hi ha l’ermita de 
Sant Sebastià.
Damunt les espatlles d’alguns veïns de Tossa 
que encara eren vius, la imatge del sant va en-
filar cap a Santa Coloma, però, a l’any 1400, 
allò no va ser un passeig. El camí va resultar 
llarg i perillós. Molts veïns van morir, però la 
imatge va arribar a Santa Coloma. L’endemà 
van començar el camí de tornada amb l’es-
perança que el pelegrinatge del poble hagués 
donat el seu fruit. A l’arribar a Tossa, ja de nit, 
la resta de gent va rebre els peregrins amb els 
focs de la muralla encesos. S’havia complert.
Mica en mica, la tranquil·litat i la salut van 
anar tornant a la vila. La pesta va desapa-
rèixer en pocs dies. Llavors, es va fer un jura-
ment solemne davant el sagrari de l’església 
de Sant Vicenç, el patró de Tossa: “cada any, 
els dies 20 i 21 de gener, en agraïment a 
la curació miraculosa, el poble de Tossa 
anirà en pelegrinació fins a l’ermita de 
Sant Sebastià a Santa Coloma”. 

I així la salut ha perdurat a Tossa fins als nos-
tres dies, però la situació social i política dels 
segles que han anat passant va obligar a mo-
dificar aquest jurament i a confiar en la figura 
d’un únic pelegrí –durant molts anys fent el 
pelegrinatge d’amagat- per fer complir el vot i 
que mai es deixés de perdre. Amb els anys, la 
cosa va canviar i ara, fins i tot, es permet que 
l’acompanyi gent que no és ni de Tossa, però 
que ha fet alguna promesa. 

Abans del dia del pelegrinatge, només el 
rector de la parròquia, el Síndic -persona de-
signada per l’Ajuntament de Tossa a fi de vet-
llar pel vot- i el mateix interessat saben el nom 
de la persona que representarà el municipi pel 
compliment d’aquesta tradició. Per ser pelegrí 
s’ha de ser home i viure a Tossa.

El Vot del Poble comença a les set del matí 
del dia 20 de gener amb la missa del Cantar, 
que se celebra a la capella de Sant Sebastià, en 

un dels laterals de l’església. Abans d’iniciar-se 
la celebració, el síndic va a buscar el pelegrí, 
que resta en una estança, per presentar-lo 
públicament. Aquest és, segurament, un dels 
moments més emotius de la jornada. Són, 
aproximadament, cinc segons en què el re-
cinte sagrat emmudeix. Aquest moment àlgid 
continua en el trajecte que fa l’escollit fins a la 
capella en què es fa la litúrgia, on el xiuxiueig 
de la gent delata que un a l’altre s’estan dient 
qui és el pelegrí d’enguany.

Acabada l’eucaristia, dóna inici la processó 
que trasllada la imatge de Sant Sebastià fins a 
la capella dels Socors. És en aquest punt que 
les autoritats acomiaden el Pare Pelegrí i els 
fidels que l’acompanyen. El protagonista rep 
el salconduit -document acreditatiu en què 
l’Ajuntament sol·licita a les autoritats civils i 
eclesiàstiques que faclitin el pelegrinatge- i el 
durillo, una moneda d’or que serveix, com a 
símbol, per pagar els oficis religiosos que es 
fan a Santa Coloma. 

Abans de sortir del nucli urbà, el Pare Pe-
legrí fa una parada a Ca l’Avi. A mesura que 
el trajecte avança, més fidels s’afegeixen al 
pelegrinatge. Hi ha un punt emblemàtic: Terra 
Negra, límit del terme municipal de Tossa. El 
Pare Pelegrí aplega totes les persones -amb el 
crit “Ja hi sou tots?”, repetit en tres ocasions- i 
beneeix Tossa i els presents amb tres senyals 
de la creu mirant al mar. L’altre punt significa-
tiu del trajecte és el pont del Molí, una pas per 
sobre una riera que permet, a l’organització, 
comptar quantes persones acompanyen el 
Pare Pelegrí. El dinar, amb una parada breu, se 
celebra als Terrassos. L’arribada del Pare Pelegrí 
a la capella de Sant Sebastià de Santa Coloma 
es realitza, tal com diu la tradició, quan es fa 
fosc. Ja a Santa Coloma es fa una eucaristia 
per fer complir el vot. El trajecte, de 40 qui-
lòmetres, està farcit de regles, més o menys 
explícites. A tall d’exemple, els pelegrins des-
calços van a davant. I el Pare Pelegrí rep trac-
tament de vos. 

L’endemà, la jornada també comença amb 
un missa. Un cop acabada, els pelegrins inici-
en el trajecte de tornada, que inclou diferents 
punts de parada -fixos- que solen coincidir 
amb els àpats. Els punts són Mallorquines, 
l’esplanada del Molí de Can Poch, la capella 
de Santa Seculina, Can Noguera, Can Garriga, 
i Ca l’Aromí. La suma del trajecte d’anada i 
tornada comprèn uns 80 quilòmetres. 

Els habitants de Tossa saben que arriba el 
pelegrinatge quan es fa fosc i comença a re-
picar la campana de la capella dels Socors. Els 
pelegrins entren al poble, es dirigeixen cap a 
la capella, es situen es fila davant el recinte sa-
grat, resen el rosari i es fa públic el compliment 
del vot, davant la mirada de centenars de per-
sones. Llavors, per acabar la litúrgia, es fa una 
processó final cap a l’església parroquial –on 
només hi poden participar els homes de Tos-
sa-, en la que la imatge del sant és venerat. yz

Pelegrí de Tossa, la llegenda



AJUNTAMENT DE
TOSSA DE MAR

Festa Major Sant Vicenç 2009
HOMENATGE AL TEATRE DE TOSSA

Dimarts 20 de gener, Sant 
Sebastià
• 07.00 h Església Parroquial. Missa “El 

Cantar”. Seguidament, processó i 
acomiadament del Pare Pelegrí

Dimecres 21 de gener
• 18.30 h Arribada del Pare Pelegrí. Segui-

dament, solemne processó parroquial i 
cívica de rebuda amb acompanyament 
de la Cobla La Flama de Farners

Dijous 22 de gener, Sant Vicenç, 
patró de la vila
• 12.00 h Ofici Solemne a l’Església Par-

roquial en honor a Sant Vicenç amb 
acompanyament d’orquestra

• 13.30 h  Sardanes a la Plaça de l’Esglé-
sia, a càrrec de la Cobla Genisenca

• 16.30 h Sardanes a la Plaça de l’Esglé-
sia, a càrrec de la Cobla Genisenca

• 18.00 h Concert de música a l’Església 
Parroquial, a càrrec de l’Orquestra Jove 
Versatile

• 20.00 h Inauguració de l’exposició “Te-
iatrerus: una mirada tossenca”, a l’edi-
fici de La Nau. Organitza Ajuntament 
i TV Tossa

• 22.30 h Teatre: “Políticament Incor-
recte” de Ray Cooney, representat pel 
grup teatral del Centre d’Arenys de 
Munt, al Cinema Montserrat

Divendres 23 de gener
• 12.00 h Ofici Solemne en honor a 

Sant Ramon de Penyafort, a la Mar 
Menuda

• 22.30 h Nit Jove, a la discoteca “Tu 
Rai”. Primer concert Rock-Tossa amb 
l’actuació de The Stam’s, Sibaritas, Ron 
de Caña, Dj Elias i Dj Aka Mono. Orga-
nitza: Associació Esportiva Tossa-Sport. 
Entrada lliure

Dissabte 24 de gener
• 18.00 h Presentació, a l’edifici de La 

Nau, del llibre Diccionari de més de mil 
mots de la història de Tossa, de Carme-
lo Sallés i David Moré, a càrrec de Joan 
Domènech i Mario Zuchitello.

• 22.30 h Ball de Festa Major a càrrec de 
l’Orquestra Premium i elecció de la Pu-
billa i Hereu de Tossa 2009, a la disco-
teca “Tu Rai”. Entrada lliure.

Diumenge 25 de gener
• a partir de les 10.00 h XX Fira de Bro-

canters al Passeig de Mar
• 11.00 h X Baixada de Carretons, a l’en-

trada de Tossa per la carretera de San 
Feliu de Guíxols (GI-682). Inscripcions 
i verificacions de 9.30 a 10.30 davant 
l’antiga caserna de la Guàrdia Civil.
Botifarrada de Festa Major.

• 18.00 h Teatre infantil de titelles, a 
l’edifici de La Nau

Dissabte 31 de gener
• 22.30 h Teatre: “Tot allò que volia sa-

ber del teatre a Tossa i  no gosava pre-
guntar... (i que ni en Cullell no s’hauria 
inventat)”, del col·lectiu de teatre de 
Tossa, al Cinema Montserrat

Diumenge 1 de febrer
• 12.00 h I Trobada de motos clàssiques 

de Tossa, al Passeig de Mar. Organitza: 
Motor Club Tossa

• 18.00 h Teatre: “Tot allò que volia sa-
ber del teatre a Tossa i  no gosava pre-
guntar... (i que ni en Cullell no s’hauria 
inventat)”, del col·lectiu de teatre de 
Tossa, al Cinema Montserrat


